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לאספקה ,התקנה ,החלפה ,פירוק ועבודות נלוות של מדי המים וביצוע עבודות
צנרת רלוונטיות לתאגיד מי ק.גת ( )2008בע"מ
.1

תאגיד מי קרית גת ( )2008בע"מ (להלן" :התאגיד") הינו תאגיד שהוקם מכוח חוק תאגידי
מים וביוב ,התשס"א  2001, -ואשר אמון על כל תחום משק המים והביוב ואחזקת הניקוז
בעיר קרית גת.

.2

התאגיד מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקה ,התקנה ,החלפה פירוק ועבודות נלוות של
מדי המים וביצוע עבודות צנרת רלוונטיות לתאגיד ,והכל בהתאם לתנאי המכרז וההסכם
המצורף לו על נספחיהם (להלן" :השירותים").

.3

השירותים יבוצעו על ידי הספק הזוכה במכרז ,בהתאם למפרטים הטכניים והמועדים,
הכל בהתאם לתנאי המכרז והוראות ההסכם שיחתם בין החברה לבין הספק הזוכה ,על
נספחיו (להלן" :ההסכם").

.4

תנאי סף:
רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים העומדים במצטבר בכל תנאי הסף המפורטים
להלן:
.4.1

מדי המים המוצעים על ידי המציע הינם בעלי אישור דגם בתוקף לפי אישור רשות
המים.

.4.2

המציע הוא יצרן מדי המים הכלולים בהצעה ,ו/או מציע שתאגיד בשליטתו הוא
יצרן מדי המים הכלולים בהצעה ,ו/או המציע הוא נציג מורשה בישראל של יצרן
מדי המים הכלולים בהצעה ,והמציע קשור עמו בהסכם.

.4.3

המציע הינו בעל ניסיון של אספקת מדי מים חדשים בישראל בהיקף של לכל
הפחות  5,000מדי מים ,במהלך אחת מהשנים הקלנדריות  ,2014-2018כאשר מתוך
אותם  5,000מדי מים באותה שנה ,לפחות  3,000מהם סופקו עבור לקוח אחד.
לאמור ,די באספקת מדי מים בהיקף של  5,000מדי מים באחת מהשנים 2014-
 ,2018כאשר מתוכם  3,000מדי מים סופקו עבור לקוח אחד ,על מנת לעמוד בתנאי
הסף.

.4.4

המציע יצרף להצעתו התחייבות מפורשת (בנוסח לפי נספח ה') ,לפיה הוא יבצע את
העבודות המופיעות במפרט הטכני בעצמו בהתאם למפרט הטכני ובהתאם
להוראות יצרני מדי המים והוראות התאגיד.

.4.5

המציע הינו בעל ניסיון בביצוע עבודות התקנת והחלפת מדי מים בשטח ,בהיקף של
לכל הפחות  5,000מדי מים ,במהלך אחת מהשנים הקלנדריות  ,2014-2018כאשר
מתוך אותם  5,000מדי מים באותה שנה ,לפחות  3,000עבודות החלפת מדי מים
בוצעו עבור לקוח אחד .לאמור ,די בהחלפת מדי מים בהיקף של  5,000מדי מים
באחת מהשנים  ,2014-2018כאשר מתוכם  3,000מדי מים סופקו עבור לקוח אחד,
על מנת לעמוד בתנאי הסף.

.4.6

המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו ,1976-המעיד כי הוא מנהל ספרי חשבונות ורשומות ,ומדווח לרשויות
המס כחוק.

.4.7

למציע אין הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים ,תשנ"א 1991-ולפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז.1987-

.4.8

המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים והחברה אינה חברה מפרת
חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

.4.9

המציע מקיים את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 .4.10מתן השירותים הינו במסגרת סמכויות המציע ,המציע קיבל החלטה כדין להגיש
הצעה עפ"י תנאי מכרז זה ,הצעת המציע חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום
בשם המציע ולחייב את המציע בחתימתם על מסמכי המכרז וההשתתפות במכרז
ומתן השירותים נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות.
 .4.11המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
 .4.12המציע הינו עוסק מורשה בעל אישורים על כך ,או תאגיד רשום בישראל.
.5

ערבות הצעה:
.5.1

על המציע לצרף להצעתו ערבות הצעה להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי
ההצעה למכרז .ערבות זו תהא מאת בנק ישראלי ,לטובת מי ק .גת ( )2008בע"מ,
על סך  50,000ש"ח חתומה כדין בנוסח המפורט בנספח ג' למכרז (להלן:
"הערבות") .הערבות תהא אוטונומית ,בלתי מותנית ,ברת חילוט וצמודה למדד
המחירים לצרכן ,והתאגיד יהא רשאי לחלטה על-פי פניה חד צדדית ובלתי
מנומקת.

.5.2

מציע שלא יצרף להצעתו ערבות כאמור ,או שיצרף ערבות שאינה תואמת את תנאי
המכרז או שאינה בנוסח הנדרש בנספח ג' למכרז  -הצעתו תפסל על הסף ולא תידון
כלל.

.5.3

הערבות תעמוד בתוקף עד ליום  .30.4.2020המזמין יהא רשאי לדרוש מן המציע
להאריך את תוקף הערבות לתקופה נוספת .היה והמציע לא ייענה לדרישה זו
לפחות  7ימים לפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע ,יהיה המזמין
רשאי לממש את הערבות באופן מידי ,והמציע ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו.

.6

לפרטים נוספים בעניין תנאי ומשך ההתקשרות ,ראו תנאי המכרזים המפורסמים באתר
התאגיד בכתובת .www.mei-gat.co.il

.7

כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,במשרדי
החברה ,ברחוב שדרות לכיש  5/1קרית גת ,החל מיום  5.11.2019ועד ליום  10.12.2019בין
השעות  9:00עד  ,17:00או באתר האינטרנט של החברה.

.8

המציעים רשאים לבקש מהחברה הבהרות למסמכי המכרז ,בבקשה בכתב אשר תופנה
לגב' יהודית חודדי אחראית רכש והתקשרויות בדוא"ל  ,yehudit@mei-gat.co.ilבנוסח
כפי שמפורט במסמכי המכרז ,שתוגש עד ולא יאוחר מיום  20.11.2019בשעה  .14:00לא
יתקבלו שאלות הבהרה לאחר מועד זה.

.9

התאגיד ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,יענה לשאלות ההבהרה של המשתתפים במכרז
שיתקבלו במשרדי התאגיד כאמור לעיל ,אי קבלת תשובה מצד התאגיד לא יהווה עילה
להארכת מועד להגשת ההצעות.

.10

ההצעה החתומה תוגש בשני ( )2עותקים במעטפה סגורה ,ללא סימני זיהוי ,עליה יירשם:
"מכרז מספר  05-2019לאספקה ,התקנה ,פירוק ועבודות נלוות של מדי המים וביצוע
עבודות צנרת רלוונטיות לתאגיד מי ק.גת ( )2008בע"מ" .בנוסף לשני העותקים החתומים,
יועבר עותק סרוק של ההצעה החתומה בפורמט  PDFבדיסק-און-קי.

.11

המעטפה תוכנס לתיבת ההצעות של התאגיד ,ברחוב שדרות לכיש  5/1קרית גת ,לא יאוחר
מיום  11.12.2019בשעה .12:00

.12

השירותים יבוצעו בהתאם למפרט הטכני וכתבי הכמויות המצורפים למכרז.

.13

למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין
מסמכי המכרז ,האמור במסמכי המכרז יגבר על הוראות מודעה זו.

בכבוד רב,
עמי אביטן מנכ"ל
מי ק .גת ( )2008בע"מ

